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1. Agenda
- Goedkeuring vorig verslag 20/03/2014
- Voorzitterschap
- Huishoudelijk reglement
- Samenstelling van het IROJ
- Organogram van het IROJ en actiefiche 2
- Varia
2. Goedkeuring vorig verslag 20/03/2014
Twee aanpassingen op het verslag p.6 mbt sectorale overlegfora:
-

-

vraag om op te nemen dat de aanstelling van de vertegenwoordigers van BJB aangeduid
werden door het platform in plaats van door de koepel.
Vanuit de Vlaamse overheid wordt meegegeven dat de regelgeving zegt dat de aanstelling
gebeurt via de koepel en dat de huidige formulering behouden moet worden.
Er worden correcties gemaakt op de opsomming van de overlegfora:
o BJB: overlegplatform BHV
o K&G: provinciaal overlegplatform (Vl-Br en Brussel)
o VAPH: ROG minderjarigen (Vl-Br en Brussel)
o CGG: navraag tegen volgend overleg
o CAW: directieoverleg (Brussel)
o CLB: directieoverleg (Brussel en Vl-Br)
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In opvolging van vorig overleg wordt het afsprakenkader overlopen:

Afspraak
Wie
Voorzitter BIKA op de hoogte Kirsten
houden beslissing IROJ
Navraag vergoeding
Kirsten

Tegen
Asap

Status
Ok

Volgend IROJ

Voorstel vergaderdata
Aanpassingen HR
Voorstel HR doornemen en
feedback (goedkeuring volgende
bijeenkomst!)
Bijkomende info weigering VGPH
en netwerk armoede

Kirsten
Kirsten
Iedereen

Asap
Asap

Wordt
opgenomen
in nieuw
BVR en
wordt later
opgenomen
ok
ok
ok

Kirsten

Volgend IROJ

Bespreken
en
nadenken Iedereen
alternatieven voor voorzitterschap
IROJ

Volgend IROJ

Nadenken over organogram IROJ

Volgend IROJ

Iedereen

Opmerking

Wordt later
in het
overleg
besproken
Wordt later
in het
overleg
besproken
Wordt later
in het
overleg
besproken

3. Voorzitterschap
- Ondanks de aftoetsing door de leden bij de achterban en het ruimere netwerk, werden er geen
kandidaten gevonden voor het voorzitterschap.
- Het voorzitterschap kan ook op een minimale wijze ingevuld worden
o Aanspreekpunt van het IROJ
o Bijeenroepen IROJ, samenstellen en opvolgen van de agenda en leiden van de
vergaderingen. Hij wordt hierin gesteund door de vertegenwoordiger van de Vlaamse
Gemeenschap en de medewerker van de VGC.
o De gelijkwaardigheid van elke deelnemer in het IROJ bewaken
De leiding over de uitvoering van het actieplan komt bij de vertegenwoordiger van de
Vlaamse Gemeenschap terecht. Hij bewaakt de afspraken en volgt de voortgang op van de
besluiten. Hij draagt zorg voor een goede planning zodat de leden zich kunnen
voorbereiden en de beleidscyclus mee kunnen voeden.
- Er wordt een oproep gedaan bij de leden om deze nieuwe invulling af te toetsen bij het ruime
netwerk en geïnteresseerde kandidaten door te geven aan Kirsten tegen 10 juni.
- De vraag wordt gesteld welke de gevolgen zijn indien er geen kandidaturen komen. Vanuit de
Vlaamse overheid wordt het engagement gegeven dat ze het voorzitterschap zullen opnemen
tot er een oplossing gevonden wordt.
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- De vraag wordt gesteld aan VGC of ze (net als de provincies in de andere regio’s) het
voorzitterschap kunnen opnemen. VGC verduidelijkt dat in Brussel het kerntakendebat nog
niet werd afgerond en dat de opdrachten en het middelenpakket van de VGC verschillend zijn
van die van de provincies. Dit betekent dat de context in Brussel verschillend is van de rest van
Vlaanderen. De VGC neemt in 2014 cliëntoverleg en bemiddeling op om de dienstverlening op
korte termijn te verzekeren, maar is geen kandidaat voorzitter.
4. Huishoudelijk reglement (HR)
 Bespreking en goedkeuring.
- Punt 1 samenstelling:
- “Het IROJ beslist op basis van een 2/3de meerderheid over de opname of het beëindigen van
lidmaatschap van leden buiten de minimale samenstelling”: deze formulering werd aangepast
vanuit de Vlaamse overheid, omdat iedereen zijn engagement ten allen tijde kan stopzetten.
De nieuwe formulering wordt goedgekeurd.
- Opnemen dat een ‘expert’ van de organisatie kan meegenomen worden voor specifieke
agendapunten (zonder stem).
- Punt 3: aanwezigheden en engagementen:
- Tot 7 dagen vooraf kunnen agendapunten doorgegeven worden.
- Tijdens vorige vergadering werd er gesproken over de communicatie en de achterban. Er
wordt een pleidooi gehouden om de consultatie met de achterban mogelijk te maken, omdat
de gedragenheid op het terrein voorop staat. Aangezien er vaak reflectie nodig is over
bepaalde punten, is aftoetsing bij de achterban aangewezen en is het laatste punt onder luik
drie belangrijk. Voorstel om deze aftoetsing ook toe te voegen onder luik 4 ‘besluitvorming’.
- Luik 4: Geldig vergaderen en besluitvorming
- Voorstellen van tekstwijzigingen:
* Behalve in geval van dringende noodzaak, wat telkens wordt gemotiveerd in het verslag, kan
het IROJ slechts geldig vergaderen wanneer de helft + 1 van zijn stemgerechtigde leden
(effectieven of plaatsvervangers) aanwezig is.
* Indien de meerderheid van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt de volgende
vergadering geldig zonder meer.
* bij stemming een 2/3e meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- De vraag wordt gesteld of er een ‘veto’ kan gegeven worden. De bezorgdheid bestaat dat er
heel wat in de schoot van een sector zou kunnen gelegd worden, zonder dat de sector zelf
akkoord is. Om dit te voorkomen wordt er voorgesteld om een passage over onderling respect
op te nemen (zowel naar sectoren als vertegenwoordigers). Voorstel: “beslissingen worden
genomen met wederzijds respect en met respect binnen de engagementen.”, daarnaast een
passage toevoegen over de deontologie van de leden: “er dient gestreefd te worden naar een
consensus over alle belanghebbenden die in het IROJ vertegenwoordigd worden”.
- De vraag wordt gesteld of het wenselijk is dat de magistraten stemgerechtigd zijn. Aangezien
deze vraag ook in andere regio’s gesteld werd, moet dit voor heel Vlaanderen bekeken
worden. Kirsten vraagt na.
- Luik 5: ok
- Luik 6: ok
- Luik 7: vergoedingen en prestatiegelden
De bepalingen hiervoor zijn opgenomen in de regelgeving. Van zodra dit gewijzigd wordt,
wordt dit opnieuw besproken.
- Luik 8: ok
- Luik 9: ok
- Luik 10: ok

Aanvullende opmerkingen:
www.vlaanderen.be/jeugdhulp
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-

De samenwerking en afstemming met de provincie Vlaams-Brabant dient opgenomen te
worden. De vraag is ook of de link naar Brussel ook kan gemaakt worden in hun HR.

5. Samenstelling van het IROJ
- Caro Bridts wordt gecoöpteerd als effectief lid van het IROJ
- De tandemwerking van cachet vzw wordt concreet gemaakt: Kris Clijsters en Barbara
Glorieux komen in tandem. Samen hebben ze slechts 1 stem.
- Er wordt gesignaleerd dat het belangrijk is dat het effectieve en het plaatsvervangende lid
onderling goed communiceren met het oog op de continuïteit van het overleg.
- De ledenlijst wordt goedgekeurd.
6. Organogram van het IROJ en actiefiche 2
- De bestaande netwerken die ontstonden binnen de regionale stuurgroep in Brussel worden
overlopen en besproken.
- Aangezien het IROJ zich dient te organiseren om zijn opdracht waar te maken, moet bekeken
worden welke structuur er beoogt wordt. Volgende bedenkingen worden meegegeven:
- het advies dat gegeven werd tijdens het overdrachtmoment van RS naar IROJ dient
meegenomen te worden,
- de bezorgdheid wordt geuit om vast te rijden in structuren die nu al moeten worden
vastgelegd, terwijl deze eerder organisch dienen te groeien,
- belangrijk om de bestaande netwerken/platforms niet uit het oog te verliezen en op elkaar
af te stemmen,
- vraag om te vertrekken vanuit de opdrachten van het IROJ en van daaruit een vertaalslag te
maken.
- Om tot een organogram te komen, dient er een oefening gemaakt te worden waarbij alle
bovenstaande aspecten worden meegenomen. Daarnaast moet voor ogen gehouden worden
dat er in actiefiche 2 gefocust wordt op ‘monitoring’ van de regionale effecten van het
transitieproces naar het nieuwe jeugdhulplandschap op de samenwerking van de actoren
gevat door IJH. Bijgevolg is het belangrijk om de structuren die opgezet worden te laten
overlappen met de mogelijke problemen die hierin aan de oppervlakte komen.
- De bedenking wordt gemaakt dat actiefiche 2 focust op kwantitatieve gegevens en dat
daardoor niet alle (mogelijke) problemen zichtbaar worden. Er wordt gepleit om naast de
cijfergegevens die verplicht moeten worden verzameld ook andere kwalitatieve gegevens in
kaart te brengen (bv. hulpverlening voor de toegangspoort), en ook met deze signalen
rekening te houden bij het uittekenen van het organogram.

Concreet:
-

Volgend overleg zullen de cijfergegevens voorgesteld worden die gevraagd worden in
actiefiche 2. Deze cijfergegevens worden aangevuld met kwalitatieve gegevens (signalen,
problemen, …) vastgesteld door de sectoren.
Op basis van deze oefening kan er gewerkt worden naar een planningsdocument.
 Als voorbereiding op het overleg, zal er een template ontworpen worden, waarin alle
www.vlaanderen.be/jeugdhulp
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gegevens kunnen verzameld worden. De template wordt op 16/05 per mail verstuurd en
tegen 13/6 ingevuld teruggestuurd te worden naar Kirsten.
7. Varia
- Kris Clijsters vraagt om op het volgende overleg het actieplan cliëntparticipatie als
agendapunt op te nemen. Kris stuurt het actieplan ter voorbereiding door naar Kirsten.
- Er wordt gesignaleerd dat het loket jeugdhulp heel ondersteunend is.
(http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/vlaams-loket-jeugdhulp/)

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van het IROJ Brussel gaat door op donderdag 26 juni 2014., 13.30u tot
16.30u in het gebouw van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.
AFSPRAKENROOSTER
Afspraak
CGG bekijkt de opdeling van het
overlegplatform

Wie
Julienne
wyns?

Tegen
Volgend IROJ

Nieuwe
invulling
van
voorzitterschap aftoetsen binnen
netwerk
Aanpassingen HR
Voorstel HR doornemen en
feedback (goedkeuring volgende
bijeenkomst!)
Template
invullen
als
voorbereiding op volgend overleg
Navraag stemrecht magistratuur

Iedereen

10 juni

Kirsten
Iedereen

Volgend IROJ
Volgend IROJ

Iedereen

13/06

Kirsten

Volgend IROJ

Status

Opmerking
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